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I samarbeid med:

Vi tilbyr følgende våtromskurs:

- Alta
- Tromsø
- Finnsnes
- Trondheim
- Oslo
- Bergen (2010)
- Kristiansand

Våre region- og
avdelingskontorer

Vi tilbyr 10 kursgrupper
med over 100 forskjellige kurs

Bygg, anlegg og industri

HMS (Helse - miljø - sikkerhet)

Helse

Fag- og svennebrev

Kontor, salg og service

eLæring

Coaching

IKT og data

Annet

Hobby og fritid

Vi er landsdekkende

Norsk Fagskole       kurs@norskfagskole.no       tlf 4000 4094       www.norskfagskole.no

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT



Bli Våtromssertifisert

Modul B - krav til faglig leder

Oppdateringskurs modul A - B

komplett kursoversikt finner du på: 

www.norskfagskole.no

Grunnmodul

Modul A - krav til fagarbeider

Norsk Fagskole sertifiserer fagfolk og bedrifter slik at Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 
oppfylles gjennom kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. Fagrådet for våtrom (FFV) har 
vedtatt læreplaner og krav til opplæring og sertifisering av våtrom. Som en av Norges største 
leverandører, tilbyr Norsk Fagskole denne opplæringen slik at fagfolk og bedrifter kan 
fremstå i “Godkjent bedrift-ordningen”.

FFV har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN må ha
gjennomført Grunnmodul våtrom og bestått kurset Modul B – ”Ledelse av prosjektering og 
utførelse”. Bestått eksamen for B modul våtrom gir sertifikat som prosjekterende for 
våtromsarbeider og/eller sertifikat som faglig leder, og bedriften kan da bli ”godkjent 
våtromsbedrift” ihht BVN. Norsk Fagskole tilbyr høyt kvalifiserte kurs. Se våre nettsider 
norskfagskole.no for kursdato, sted og påmelding.

Har du eller din bedrift kursavtale med Norsk Fagskole, oppnår du alltid våre laveste priser 
for kurs og andre varer- og tjenester vi tilbyr. Se www.norskfagskole.no for detaljer.

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A eller B. Kurset går over 7 
timer og inneholder:

• Oppdatering av BVN   
• Oppdatering av opplæringskravene 
• Nye lover, forskrifter, normer  
• Erfaring med skader og skadeårsaker
• Eventuelle nye krav til faglig utførelse  
• Nye materialer/produkter og løsninger
• Forbedringspotensialer   
• Kunnskapsutveksling

Alle som ønsker sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, må først ha 
gjennomført grunnmodulen før man kan ta fagmodul og eksamen. Det vil si at grunnmodulen 
alene gir ingen sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, men grunnmodulen 
må være gjennomført før deltakelse på Modul A-C. FFV fastsetter og reviderer læreplanen 
for Grunnmodul våtrom. Meld deg på Grunnmodul på våre nettsider norskfagskole.no.

FFV har fastsatt at fagarbeider som skal utføre arbeid i våtrom etter BVN må ha 
gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og fagkurset Modul A - Utførelse. Bestått 
eksamen gir våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom, innenfor vedkommendes 
fagområde. Ønsker en fagarbeider sertifisering innenfor flere fagområder, må vedkommende 
ha ny kursmodul (Modul A) for hvert fagområde det ønskes våtromssertifikat for.

Fagarbeideren må også dokumentere faglige 
kvalifikasjoner for hvert fagområde. 
Norsk Fagskole tilbyr Modul A-kurs i hele landet. 
Meld deg på kurs på norskfagskole.no.

Veien til sertifisering

Grunnmodul i BVN
25 timer

Prosjektoppgave A

Eksamen 4 timer

Sertifikat A

Fornyet sertifikat

Oppdateringsmodul A
7 timer

Prosjektoppgave B

Eksamen 4 timer

Sertifikat B

Fornyet sertifikat

Oppdateringsmodul B
7 timer

Prosjektoppgave C

Eksamen 4 timer

Sertifikat C

Fornyet sertifikat

Oppdateringsmodul C
7 timer

Modul A
Utførelse
7 timer

Modul B
Ledelse av prosjektering 

og utførelse
15 timer

Modul C
Takst

15 timer

Anbefalt oppdatering etter 3-5 år

Kundeavtale

Sertifikattyper:
A1 Betong- og murfag  
A2 Byggtapetserer, maler og taktekkerfaget 
A3 Rørleggerfaget
A4 Elektrikerfaget
A5 Tømrer- eller blikkenslagerfaget

Norsk Fagskole holder oppdateringskurs 
over hele landet. 

PS! Det er ingen eksamen tilknyttet 
oppdateringskursene, kun krav om å delta 
på kurset for å få oppdatert sertifikatet.
Se våre nettsider norskfagskole.no for 
kursdatoer, sted og påmelding.

Tabellen leses nedenfra og oppover

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT


